
 
 
 

520 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู ่11 บ้านทุง่ทราย ต าบลทุ่งทราย                                       
อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

Identity of Lao Khrang fabric crafts, No. 11 Ban Thung Sai, Thung Sai Subdistrict, 
Sai Thong Watthana District Kamphaeng Phet Province 

 
อัญชลีพร บัวศรี1 นัฐริกา มณีแสง1 และจิรัฎฐ์ เพ็งแดง2 

Anchaliphon Buasri1 Natthariga Maneesang1 and Jirad Pengdang2 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ือง อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทอง
วัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้  1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และอัตลักษณ์      
ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร                          
2) เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทอง
วัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร กับ อัตลักษณ์ของผ้าทอชนิดอื่น ๆ 
 ผลการศึกษาพบว่า ประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย 
ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทอง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าบรรพบุรุษของชาวลาวครั่งได้อพยพมาจากเวียงจันทน์ 
และหลวงพระบาง มาอาศัยอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เช่น ในจังหวั ดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี                     
จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี ก าแพงเพชร ฯลฯ ซึ่งกลุ่มชนชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมานั้น ได้สืบทอดวิธีการทอผ้า
แบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาด้วย โดยเรียกว่าผ้าทอลาวครั่ง โดยมีอัตลักษณ์คือ ผ้าทอลาวครั่ง                 
จะมีความเป็นอัตลักษณ์ของชาวลาวครั่ง 5 สี โดยจะมีสีแดง สีขาว และสีคราม เป็นสียืนพื้น และมีสีอันเป็น
เอกลักษณ์ก็คือ สีดอกกระพี้จั่นดอกไม้ประจ าอ าเภอ ส่วนลายผ้านั้น มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต ไม่ละเอียด              
เท่าผ้าทออื่น ๆ โดยลวดลายที่ปักนั้นจะปักหนา ๆ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผ้าทอลาวครั่งมีความสวยงามและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จึงท าให้                  
เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับ หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร  
ค าส าคัญ : ผ้าทอลาวครั่ง, หัตถศิลป์ 
 

Abstract 
 Subject Research on The Identity of Lao Krang Handicrafts 11  Ban Thung Sai, Thung Sai 
Subdistrict, Sai Thong Watthana District, Kamphaeng Phet Province, has the objective of studying 
as follows: 1) To study the history and identity of Lao Krang fabric crafts. 11 Ban Thung Sai, Thung 
Sai Subdistrict, Sai Thong Watthana District, Kamphaeng Phet Province 2 )  to compare the identity 
of Lao Krang handicrafts. 11  Ban Thung Sai, Thung Sai Subdistrict, Sai Thong Watthana District, 
Kamphaeng Phet Province, and other weaving identities. 
 The results showed that the history and identity of lao-krang handicrafts 11 Ban Thung Sai, 
Thung Sai, Sai Thong, Kamphaeng Phet It was found that lao Krang ancestors migrated from 
Vientiane and Luang Prabang to live in central Thailand, such as in Nakhon Pathom, Suphan Buri, 
Chainat, Uthai Thani, Kamphaeng Phet, etc. It is called Lao Krang woven fabric, which has a lao 
color identity of 5 colors, with red, white and indigo color standing on the floor, and a unique 
color: the color of the flowers in the district. The fabric is geometric. Not as fine as other woven 
fabrics, with embroidered patterns embroidered thickly. 
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 As mentioned above, lao krang fabrics are beautiful and have a distinctive identity, making 
it a product that has built a reputation among the 11 ban thung sai, Thung Sai sub-district, Sai 
Thong district, Kamphaeng Phet province. 
Key words : The Lao Khrang fabric crafts, fabric crafts 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า ลาวครั่ง คือ กลุ่มชนชาวลาวกลุ่มหนึ่งที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมือง
เวียงจันทน์ และหลวงพระบาง เข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิจิตร 
นครปฐม และก าแพงเพชร (สิทธิชัย สมานชาติ, 2562) ซึ่งกลุ่มชนชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมานั้น ได้สืบทอดวิธีการทอ
ผ้าแบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาด้วย โดยเรียกว่าผ้าทอลาวครั่ง ซึ่งผ้าทอลาวครั่งนี้ มีความเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ทั้งเทคนิคและวิธีการทอที่มีทั้งการจกและมัดหมี่ การใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติในการย้อมสีผ้า และมีลวดลายที่น่าสนใจ มีทั้งทรงเรขาคณิต ลายท้องฟ้าและลายต่าง ๆ โดยกลุ่มลายสัตว์ 
ได้แก่ ลายนาค ลายอึ่งยันต์ ลายช้าง ลายแมงมุม ลายหน้าวัว ลายขาเปีย ลายกาบ เป็นต้น, กลุ่มลายพันธ์พืช ได้ แก่ 
ลายดอกจันทร์ ลายดอกแก้ว ลายดอกบานเย็น เป็นต้น และลายเกี่ยวกับของใช้ ได้แก่ ลายขอต่าง ๆ ลายโคมเหลือง 
ลายโบว์ เป็นต้น (ทรงพล ต่วนเทศ, 2555, หน้า 101) 
 ซึ่งในจังหวัดก าแพงเพชรก็มีชมรมลาวครั่งจังหวัดก าแพงเพชรเช่นกัน โดยก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2553 เกิดจาก
การรวมตัวของคนลาวครั่งที่ต้องการฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ไว้ให้ลูกหลานลาวครั่งรุ่นหลังได้สืบสานไว้ 
โดยมีนายสมคิด สารียัง นางสาวพรสุดา กุนนาดา (สาวลาว) นายยศขจร ขันสิงหา (ประธานชมรมลาวครั่งจังหวัด
ก าแพงเพชร) และนายสมบุญ วรยศ เป็นผู้ขับเคลื่อนและในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ชมรมลาวครั่ง อ าเภอ       
ทรายทองวัฒนาก็ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างลาวครั่งในอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยมีนายพิสูจน์ ดีพิจารณ์ เป็นประธานชมรมลาวครั่ง อ าเภอทรายทองวัฒนา (ชมรมลาวครั่ง อ าเภอทรายทอง
วัฒนา) ในชมรมนี้มีการอนุรักษ์การทอผ้าของชาวลาวครั่งเอาไว้ และผลักดันให้เป็นสินค้าของอ าเภอทรายทองวัฒนา                
สร้างชื่อเสียงให้แก่อ าเภอนี้เป็นอย่างมาก 
 คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่  11 บ้านทุ่งทราย                             
ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจาก อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 
บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร มีชื่อเสียงด้านความเป็นเอกลักษณ์                   
ที่สวยงาม มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ทราบ ความเป็นมาอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์
ผ้าทอลาวครั่ง ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการบันทึกให้ชัดเจน  

ดังนั้น ด้วยความสนใจที่ศึกษาเรื่องนี้ ผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง 
หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร          
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบล
ทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอ
ทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร กับ อัตลักษณ์ของผ้าทอชนิดอื่น ๆ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 
บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. แหล่งผู้ให้ข้อมูล 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล 
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4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
แหล่งผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชาวลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทอง
วัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 คน ในการคัดเลือกผู้บอกข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์ การคัดเลือกผู้
บอกข้อมูลของ เพ็ญประภา จุมมาลี (2553,หน้า 7) และ ธวัชชัย เพิ่งพินิจ (2557, หน้า 6) 

1. เป็นชาวลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัด
ก าแพงเพชร  

2. ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้มีเชื้อสายลาวครั่งโดยแท้จริง  
3. มีภูมิล าเนาอยู่ที่ หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัด

ก าแพงเพชร โดยไม่เคยย้ายถ่ินฐาน 
4. เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพราะผู้บอกภาษาที่มีอายุมาก จะมีประสบการณ์มากกว่า    

ผู้ที่มีอายุน้อย  
5. เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถโต้ตอบข้อซักถามได้คล่องแคล่ว สามารถพูดสื่อสาร 

ภาษาไทยได้มีอัธยาศัยดี สนใจ และให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ 
6. ไม่ระบุการศึกษา  
7. เป็นเพศหญิง เพราะผู้ที่ประกอบอาชีพทอผ้า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 1. แบบสัมภาษณ์ 1 ชุด โดยเป็นแบบสัมภาษณ์ค าถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับศึกษาอัตลักษณ์
ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร                   
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ  

ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์  
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2. ก าหนดหัวข้อประเด็น และตัวบ่งชี้ที่ต้องการถามตามวัตถุประสงค์ 
3. รวบรวมข้อค าถามเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการวัดในเรื่องของสภาพปัญหา  
4 .  พิ จ า รณาแต่ ละข้ อค า ถามมี ค วาม เป็ นปรนั ยหรื อความชั ด เ จนทางภาษา                         

เหมาะที่จะใช้กับกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ที่จะสัมภาษณ์หรือไม่ 
5. จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ ์

ขั้นรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นแรก โดยท าการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานก่อนการลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้อมูล 

2. เก็บข้อมูลขั้นที่สอง ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมาตรฐานหรือ
กึ่งมีโครงสร้าง ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนเตรียมการสัมภาษณ์ ควรด าเนินการ ดังนี้  
- ก าหนดจุดมุ่งหมายและจัดท าประเด็นหลัก ๆ ที่ต้องการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน 
- ก าหนดคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์โดยพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีความรู้ 

เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์บันทึกเสียง  
- นัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ที่จะสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า  

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการสัมภาษณ์ ควรด าเนินการตามล าดับ ดังนี้  
- ทักทายเรื่องทั่ว ๆ ไป และชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ รวมทั้งการให้ความมั่นใจ

เกี่ยวกับการปกปิดชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
- ขออนุญาตบันทึกเทปการให้สัมภาษณ์ โดยชี้แจงเหตุผลการบันทึกเทปว่ากระท าไป เพื่อ

อะไร เช่น เพ่ือป้องกันการลืมรายละเอียดที่ส าคัญ ๆ 
- สัมภาษณ์ตามประเด็นหลัก ๆ ที่ก าหนดไว้ และเมื่อได้ค าตอบเช่นไรแล้ว  ผู้สัมภาษณ์ ก็

จะต้องคิดหรือเปิดประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อซักไซ้ไล่เรียงเรื่องดังกล่าวให้ลึกซึ้ง และครอบคลุมมาก ยิ่งขึ้นตามล าดับ 
ทั้งนี้การคิดประเด็นใหม่ ๆ นั้นต้องพิจารณาจากสถานการณ์และบรรยากาศ การให้สัมภาษณ์ในครั้งนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
เมื่อจบประเด็นย่อยแล้ว ก็กลับมาสัมภาษณ์ตาม ประเด็นหลักที่ก าหนดไว้ต่อไป โดยกระท าเช่นนี้เรื่อยไป จนกว่าจะ
ครบตามประเด็นที่ก าหนดไว ้

ขั้นตอนที่ 3 ยุติการสัมภาษณ์ ควรด าเนินการดังนี้ 
- เมื่อประเด็นหลักที่ก าหนดไว้และประเด็นย่อย ๆ ได้ซักถามครบถ้วนแล้ว ผู้สัมภาษณ์                      

ควรเปลี่ยนประเด็นการสัมภาษณ์พูดคุยเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป 
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- ขอลากลับและขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
- เมื่อถึงที่พักให้เริ่มบันทึกรายละเอียดที่ได้จากการสัมภาษณ์ทันที่เพื่อป้องกันการหลงลืม

ประเด็นต่าง ๆ 
ในการน าเสนอผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย                       

ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยเริ่มจากการเตรียมเนื้อหาให้ครบตามวัตถุประสงค์การวิจัย วางเค้าโครงของ
การเขียนรายงาน แล้วจึงลงมือเขียนโดยเน้นความถูกต้อง รัดกุม ชัดเจน มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยง                         
พร้อมภาพประกอบ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ก าหนดไว้  

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การศึกษา ดังนี้ 
 1. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11                 
บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
  วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมา 
 2. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย 
ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร  
 วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  น าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ รวมถึง                
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีอัตลักษณ์ และทฤษฎีทางทัศนศิลป์ ร่วมกับลายผ้าทอชนิดอื่น เพื่อ
แยกแยะอัตลักษณ์ให้ชัดเจน 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาข้อมูลทั้งขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เกี่ยวกับความเป็นมา อัตลักษณ์ ความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในสีและ
ลายผ้า รวมถึงเพื่อเผยแพร่หัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา 
จังหวัดก าแพงเพชร 

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย 
ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
 บรรพบุรุษของชาวลาวครั่งได้อพยพมาจากเวียงจันทน์  และหลวงพระบาง มาอาศัยอยู่ในภาคกลางของ
ประเทศไทย เช่น ในจังหวังนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี ก าแพงเพชร ฯลฯ ลาวครั่ง
มักจะเรียกตนเองว่า "ลาวขี้ครั่ง" หรือ "ลาวคั่ง" “ลาวครั่ง” โดยค าว่า "ลาวครั่ง" ยังไม่ทราบความหมายที่แน่ชัดบาง
ท่านสันนิฐานว่า มาจากค าว่า "ภูฆัง" ซึ่งเป็นชื่อของภูเขาที่มีลักษณะคล้ายระฆังอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
หลวงพระบาง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นถิ่นฐานเดิมของลาวครั่ง ซ่ึงกลุ่มชนชาวลาวที่ถูก
กวาดต้อนมานั้น ได้สืบทอดวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาด้วย โดยเรียกว่าผ้าทอลาวครั่ง 
 ลาวครั่งจังหวัดก าแพงเพชรก่อตั้งใน พ.ศ. 2553 เกิดจากการรวมตัวของคนลาวครั่งที่ต้องการฟื้นฟูสืบสาน
วัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ไว้ให้ลูกหลานลาวครั่งรุ่นหลังได้สืบสานไว้ต่อไป โดยมีนายสมคิด สารียัง นางสาวพรสุตา  
กุนนาตา (สาวลาว) นายยศขจร ขันสิงหา (ประธานชมรมลาวครั่งจังหวัดก าแพงเพชร) และนายสมบุญ วรยศ                       
จึงขับเคลื่อน 

ส่วนลาวครั่งหมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดตั้งขึ้น 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 เพื่อสนองต่อความต้องการของชมรมลาวครั่งจังหวัดก าแพงเพชร ที่อยากให้ชมรมลาว
ครั่งเข้มแข็งและเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างลาวครั่งในอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดก าแพงเพชร โดยมี นายพิสูจน์ 
ดีพิจารย์ เป็นประธานชมรมลาวครั่ง อ าเภอทรายทองวัฒนา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอ
ทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร กับ อัตลักษณ์ของผ้าทอชนิดอื่น ๆ 
 ผ้าทอลาวครั่งจะมีความเป็นอัตลักษณ์ของชาวลาวครั่ง 5 สี ตามความเชื่อเรื่องขันธ์ 5 โดยจะมีสีแดง      
สีขาว และสีคราม เป็นสียืนพื้น และมีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ก็คือ ดอกลีลาวดีสีแดง   แต่ในส่วนของหมู่ 11                
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บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร คือ  ดอกกระพี้จั่นมีสีม่วง เป็นดอกไม้
ประจ าอ าเภอ จึงน ามาประยุกต์ในลายผ้าของลาวครั่งให้มีลักษณะโดดเด่น สวยงาม อ่อนหวาน และลายผ้า                      
มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต ไม่ละเอียดเท่าผ้าทออื่น ๆ โดยลวดลายที่ปักนั้นจะปักหนา ๆ ทั้งเส้นรอบรูป                  
และด้านใน 

   
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง หัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา 
จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา อัตลักษณ์ของผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย 
อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร จึงสามารถกล่าวได้ว่า บรรพบุรุษของชาวลาวครั่งได้อพยพมาจาก
เวียงจันทน์  และหลวงพระบาง มาอาศัยอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เช่น ในจังหวังนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี ก าแพงเพชร ฯลฯ ซึ่งกลุ่มชนชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมานั้น ได้สืบทอดวิธีการทอผ้า
แบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาด้วย โดยเรียกว่าผ้าทอลาวครั่ง  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นหลักฐานการศึกษาความเป็นมา อัตลักษณ์ของผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย 
ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้กับ
ผู้ที่มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาลายผ้าเพิ่มเติม  
 2. ควรศึกษากรรมวิธีการทอผ้าเพิ่มเติม เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลในส่วนอื่น ๆ 
ได้มากยิ่งขึ้น 
 3. ควรท าการเผยแพร่ด้วยวิธีอื่น เช่น วิดีโอ, เพจ ฯลฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น 
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